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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 09.05.2017. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), 

Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 9.
 
panta kārtībā veica iepirkumu 

„LU RMK pārbūves- SIMULĀCIJU CENTRA- būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. 

Identifikācijas Nr. LU RMK 2017/1. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

2017. gada 19. aprīlī. 

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11) 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Direktores vietniece R. Bogdanova 

Komisijas locekļi: Galvenā grāmatvede G. Medjāne 

 Administratīvi saimnieciskās daļas  

vadītāja vietniece 

D. Retiķe 

18.04.2017. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu, piešķirt 

tam identifikācijas numuru LU RMK 2017/1 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur 

šādus atlases dokumentus: pieteikums dalībai iepirkumā; Apgrozījumu apliecinoša veidne; 

Informācija par līguma izpildi; Informācija par piesaistītajiem speciālistiem; Speciālistu pieredzes un 

kvalifikācijas apliecinājums, īstenoto projektu rasējuma lapa; Speciālistu apliecinājums vai vienošanās 

par sadarbību konkrētā līguma izpildē; Pretendenta pieredzes apliecinājuma tabula; Pozitīvas 

atsauksmes par īstenotajiem projektiem; Finanšu piedāvājums; Kalendārais grafiks; Objekta apskates 

lapa; Piedāvājuma nodrošinājums. 
Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu, kurš 

atbilst visām nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2017. gada 8. maijam plkst. 12:00 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 3.stāvā 

344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  

Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumu iesniedza: 

 

Nr.p.k. Pretendents Reģ. Nr. Juridiskā adrese 

Piedāvātā cena,  

EUR bez PVN 

1 

SIA “BALTEX 

GROUP” 
40103274353 

Rīga, Dīķa iela 44, LV-1004 75 700.00 

2 

SIA 

“Inženiertehniskie 

projekti” 51203015571 Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601 93 920.00 
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Piedāvājums tika atvērts Iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 9. maijā, Rīgā, Hipokrāta 

ielā 1. Komisijas locekļi aizpilda un paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru 

dēļ varētu uzskatīt, ka viņi būtu ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja piedāvājuma noformējuma un atlases 

dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma II un V daļā izvirzītajām prasībām un konstatēja, 

ka piedāvājuma atlases dokumenti kopumā atbilst nolikuma prasībām. 

 Iepirkumu komisija nolemj izbeigt iepirkumu bez rezultāta, pamatojoties uz 

pretendentu piedāvāto paredzamo līgumsummu, kas pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. 

pantā noteikto līgumcenas augšējo robežu, kā arī to, ka paredzamā līgumsumma pārsniedz 

pasūtītāja finanšu iespējas. Komisija sagatavos un nosūtīs pretendentiem paziņojumu par 

iepirkuma rezultātiem, ievietos atbilstošus paziņojumus Iepirkumu biroja un Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledža mājas lapās. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R. Bogdanova  

 


